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Το πρόσωπο του µήνα
Του Γιώργου Σακκά

Ο εξορυκτικός κλάδος βρήκε
τον επαγγελµατία µάνατζέρ του
Σηµασία στη συλλογική προσπάθεια δίνει ο Ευθύµιος Βιδάλης, πρόεδρος
του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και της S&B

Α

ν και η δραστηριοποίησή του στο
χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων
µετρά µόλις µια δεκαετία, έχει κατορθώσει να αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωµα στο σύγχρονο εγχώριο management. Η
είσοδός του στον όµιλο της S&B, το 1998,
σηµατοδότησε την υιοθέτηση ενός διαφορετικού µοντέλου διοίκησης, µοναδικού
ίσως για τα τότε ελληνικά δεδοµένα. Αυτό
όµως που θα µπορούσε να πει κανείς ότι
χαρακτηρίζει τον Ευθύµιο Βιδάλη είναι η αδιάκοπη προσπάθειά του
για την αναβάθµιση του ευρύτερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε την ανάληψη σηµαντικών θέσεων στα επιµέρους όργανα εκπροσώπησης των επιχειρηµατικών φορέων, προσφέροντας εµπειρία, γνώση και
βέβαια πολύτιµο χρόνο.
Στα 54 του χρόνια σήµερα, ο
διευθύνων σύµβουλος της S&B
Βιοµηχανικά Ορυκτά Ευθ. Βιδάλης έχει περάσει το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στο
εξωτερικό, στις ΗΠΑ και στην
κεντρική Ευρώπη. Στο βιογραφικό του αναφέρεται η αποφοίτησή του από το Χάρβαρντ, το
1976, µε πτυχίο ΒΑ in Government, το δίπλωµα ΜΒΑ από το
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Graduate School of Business Administration - Harvard University, καθώς και η εικοσαετής εργασία του στην Owens Corning των ΗΠΑ.
Στο µεγάλο αυτό όµιλο κατέλαβε θέσεις
όπως αυτή του αντιπροέδρου του τοµέα
Reinforcement στην Ευρώπη (1986-1993),
του προέδρου του στρατηγικού διεθνούς
τοµέα Composites (1994-1996) και του
προέδρου της Μονάδας Μονωτικών Υλικών(1996-1998).
Η ενασχόλησή του µε κλάδους της βαριάς
βιοµηχανίας αποτέλεσε, πέρα από πρόκληση, ίσως και ένα µεγάλο πανεπιστήµιο
για την ανάπτυξη της δικής του φιλοσοφίας και στρατηγικής σχετικά µε τον συνεχώς εξελισσόµενο τρόπο διοίκησης ενός
πολυεθνικού οµίλου.
Επιστροφή στην Ελλάδα
Το φθινόπωρο του 1998 οι βασικοί µέτοχοι της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά
και τα µέλη της διοίκησης της εταιρείας τού προτείνουν να αναλάβει καθήκοντα εντεταλµένου συµβούλου του
οµίλου.
Η πρόκληση µεγάλη, καθώς θα εγκαταλείψει έναν πολυεθνικό όµιλο µε τζίρο κάποιων δισ. δολαρίων, θα απορρίψει ελκυστικότατες προτάσεις καριέρας από το εξωτερικό, για να επι-
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Η πορεία της S&B
επί Ευθύµιου Βιδάλη

Η πορεία του ΣΜΕ
επί Ευθύµιου Βιδάλη

• 1998 – 2001: Ο Ευθύµιος Βιδάλης αναλαµβάνει εντεταλµένος σύµβουλος
επί επιχειρησιακών θεµάτων

• 2001: Ο Ευθύµιος Βιδάλης αναλαµβάνει µέλος του ∆.Σ. του ΣΜΕ

• 2001: ∆ιευθύνων σύµβουλος

• 2005: Αναλαµβάνει πρόεδρος

• 2004-2007: Οι πωλήσεις του οµίλου S&B αυξήθηκαν κατά 50%

• ∆ιεύρυνση των εκπροσωπούµενων κλάδων από το ΣΜΕ

• 2004 – 2007: Τα κέρδη ανά µετοχή σηµείωσαν µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 23%

• Αξιόπιστος συνοµιλητής της δηµόσιας διοίκησης

• 2007: Ολοκληρώθηκαν επενδύσεις της τάξης των 27 εκατ. ευρώ

• 2003: Γίνεται αντιπρόεδρος

• ∆έσµευση των εταιρειών-µελών του ΣΜΕ σε έναν Κώδικα Αρχών Βιώσιµης
Ανάπτυξης

• 2008: Νέες επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ από τη Γερµανία και τη Σαρδηνία έως
το Μαρόκο, την Κίνα και τις ΗΠΑ

σερχόµενη σε νέες αγορές.
στρέψει έπειτα από χρόνια στη γενέτειρά Την τετραετία 2004-2007 οι πωλήσεις της
του µαζί µε την οικογένειά του, αναλαµ- δραστηριότητας των βιοµηχανικών ορυβάνοντας µια σηµαντική θέση στον ανα- κτών του οµίλου S&B αυξήθηκαν κατά
πτυσσόµενο και έντονα εξωστρεφή επι- 50%, ενώ τα κέρδη ανά µετοχή σηµείωσαν
χειρηµατικό όµιλο της S&B.
µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 23%.
Έτσι, το 1998, µε τον Οδυσσέα Κυριακό- Το επενδυτικό της πρόγραµµα όλα αυτά
πουλο να έχει ήδη θέσει τις βάσεις για τη τα χρόνια θεωρείται από τα µεγαλύτερα
διαδικασία µεταβίβασης εξουσιών και τη στον κλάδο της και αφορά πολλές σηµανδηµιουργία των συνθηκών διαδοχής, ο Ευθ. τικές εξαγορές που αύξησαν ακόµη πεΒιδάλης εντάσσεται στο
ρισσότερο την εξωστρέδυναµικό της S&B, όπου
φειά της.
µέχρι το 2001 διατελεί
Το 2007 ολοκληρώθηΟ Ευθ. Βιδάλης είναι
εντεταλµένος σύµβουλος
καν επενδύσεις, εκτός
επί επιχειρησιακών θε- ένθερµος υποστηρικτής εξαγορών, της τάξης των
της στρατηγικής που
µάτων (Chief Operating
27 εκατ. ευρώ, ενώ για
Officer), ενώ στη συνέ- επιβάλλει σε ευρωπαϊκό το 2008 εκτιµώνται νέες
χεια αναλαµβάνει τη θέεπίπεδο τη διατήρηση επενδύσεις 30 εκατ. ευση του διευθύνοντος συµρώ περίπου.
των πηγών προµήθειας Οιεπενδύσειςαυτέςαφοβούλου του οµίλου.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ευρώπης µε ορυκτά ρούνκυρίωςτηνεπέκταση
ανθρώπων της αγοράς, η
των παραγωγικών δρατα οποία σήµερα
είσοδός του στην S&B
στηριοτήτων σε όλες τις
προέρχονται από
σήµανε ουσιαστικά και το
χώρες στις οποίες δρατο ευρωπαϊκό έδαφος στηριοποιείται, από τη
τέλος του οικογενειακού
χαρακτήρα της εταιρείΓερµανία και τη Σαρδησε ποσοστό µόλις 30%
ας, γεγονός που αποτένία έως το Μαρόκο, την
λεσε ένα σπάνιο παράΚίνα και τις ΗΠΑ.
δειγµα επιχείρησης όπου η διοίκηση έχει
εξολοκλήρου ανατεθεί σε επαγγελµατία Η δράση στο ΣΜΕ
µάνατζερ.
Πέρα από την επαγγελµατική του πορεία
Ο ίδιος, βέβαια, σε τέτοιου είδους διαπι- στην S&B, ο Ευθ. Βιδάλης είναι παράλληστώσεις αναφέρει ότι «η δουλειά είναι πάν- λα πρόεδρος του Συνδέσµου Μεταλλευτιτα συλλογική και η δράση και η παρουσία κών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), µέλος του διτης προηγούµενης διοίκησης και των βα- οικητικού συµβουλίου του ΣΕΒ (ταµίας),
σικών µετόχων είναι υπαρκτή και ουσια- µέλος του ∆.Σ. της Τιτάν, της Raycap Α.Ε.,
στική».
της Zeus Real Estate Fund, της FPI του
Θεωρείται από τους ελάχιστους που γνω- Ντουµπάι και του Harvard University Poρίζουν καλά τα θέµατα marketing «busi- licy Advisory Board.
ness to business». Όπως σηµειώνει µάλι- Ως πρόεδρος του ΣΜΕ προωθεί δράσεις
στα, αυτό αποτελεί και τη δυσκολία να για τη βελτίωση των πολύπλοκων και χροεπικοινωνήσει, σε ανθρώπους που δεν νοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης δραανήκουν στο χώρο των επιχειρήσεων, το στηριοτήτων του εξορυκτικού κλάδου, καακριβές αντικείµενο αυτής της δραστη- θώς και για την ανάπτυξη προτάσεων για
ριότητας.
ένα ολοκληρωµένο χωροταξικό σχεδιαΣτα περίπου εφτά χρόνια που βρίσκεται σµό, που θα προβλέπει µεταξύ άλλων και
στη θέση του διευθύνοντος σύµβουλου, η πρόσβαση στους φυσικούς πόρους.
S&B προχώρησε σε σηµαντικές εξαγορές Ίσως κάποιος να έλεγε ότι για ένα στέλεπολλαπλασιάζοντας τα µεγέθη της, ει- χος τα επιτεύγµατά του στον επιχειρηµα-

τικό στίβο είναι τα εύσηµα και η αναγνώρισή του.
Ως άνθρωπος ιδιαίτερα χαµηλών τόνων,
ο Ευθ. Βιδάλης αποφεύγει να µιλά για το
τι έχει πετύχει ως διευθύνων σύµβουλος
της S&B, αφού πρώτα απ’ όλα αποδίδει
την υλοποίηση και επίτευξη στόχων σε ένα
ολόκληρο επιτελείο στελεχών κι όχι στη
δική του προσωπική προσπάθεια.
Για εκείνον έχει πολύ µεγάλη σηµασία να
πετύχει κάτι ουσιαστικό σε επίπεδο ΣΜΕ,
αφού θεωρεί πως η ανάπτυξη του ευρύτερου κλάδου και η από κοινού αντιµετώπιση των προβληµάτων του αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για την περαιτέρω
εξέλιξη και της κάθε επιχείρησης του κλάδου. Έτσι, αν και στέλεχος µε διευρυµένες ευθύνες στο πλαίσιο της θέσης του διευθύνοντος συµβούλου της S&B, µοιράζει το χρόνο του µεταξύ οµίλου, ΣΜΕ και
ΣΕΒ.
Η ένταξή του στο ΣΜΕ και η ενεργός ενασχόλησή του µε αυτόν θεωρούνταν αυτονόητη µε την είσοδό του στον όµιλο, αφού
η εταιρεία είχε ανέκαθεν στενή σχέση µε
αυτόν και µάλιστα αποτελεί και το µεγαλύτερο µέλος του.
Το 2001, µε την ανάληψη της θέσης του
διευθύνοντος συµβούλου της S&B αναλαµβάνει και µέλος του ∆.Σ. του ΣΜΕ.
Το 2003 γίνεται αντιπρόεδρος ενώ από το
2005 έχει αναλάβει καθήκοντα προέδρου.
Ο Σύνδεσµος ιδρύθηκε το 1924 και βασικός σκοπός του είναι η ισχυροποίηση και
η προώθηση του ελληνικού εξορυκτικού
κλάδου ως πυρήνα ανάπτυξης, καθώς και
η καλλιέργεια σχέσεων µε τους εργαζόµενους και τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι
επιχειρήσεις-µέλη του.
Η ευθύνη
της συµµετοχής
Ο ρόλος του ΣΜΕ, σε µια χώρα όπου ο
εξορυκτικός κλάδος εξαρτάται στο µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων του
από τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης, θεωρείται κατά τον Ευθ. Βιδάλη
εξαιρετικά σηµαντικός και γι’ αυτόν το λόγο απαιτείται συνεχής δράση. Μάλιστα
σηµειώνει ότι ως εκπρόσωπος της S&B
αισθάνεται έντονη την ευθύνη της συµµετοχής στη «φωνή» του κλάδου.
Ο Σύνδεσµος, στα σχεδόν 85 χρόνια που
έχει συµπληρώσει, έχει καταφέρει αρκετά πράγµατα αλλά απαιτείται ιδιαίτερα
σηµαντική δουλειά ακόµη. Ειδικά σήµερα, που εκπροσωπεί εταιρείες από το σύνολο του εξορυκτικού κλάδου, ήτοι τους
τοµείς των µετάλλων, του λιγνίτη, των
Αύγουστος 2008 Οικονοµική Επιθεώρηση
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Το πρόσωπο του µήνα
κοινωνική συνοχή, οι δεσµεύσεις αυτές
εναρµονίζονται µε τις αρχές της βιώσιµης
ανάπτυξης, όπως αυτή ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, στο Γκέτεµποργκ το 2001.
Το ζήτηµα αυτό είναι ιδιαίτερης σηµασίας
για τον κλάδο, καθώς υπάρχει σηµαντική
προκατάληψη ότι οι εταιρείες εξόρυξης
εκµεταλλεύονται το περιβάλλον και µετά
εγκαταλείπουν τους χώρους που χρησιµοποίησαν δηµιουργώντας τοπία καταστροφής.
Με ιδιαίτερη χαρά περιγράφει το γεγονός
ότι τα δύο τελευταία χρόνια επιτεύχθηκε
και η συγκέντρωση στοιχείων από το σύνολο των εταιρειών που εκπροσωπούνται
για σειρά δεικτών βιώσιµης ανάπτυξης,
ώστε να υπάρχει συγκεκριµένη απεικόνιση αυτών που οι εταιρείες κάνουν σε σχέση µε αυτά που δεσµεύτηκαν –µέσω του
Κώδικα– να κάνουν.
Μάλιστα έχει επιτευχθεί η δέσµευση των
συµµετεχόντων για αποστολή και ενηµέρωση αυτών των στοιχείων σε σταθερή
βάση.
Άνθρωπος ιδιαίτερα χαµηλών τόνων, ο Ευθύµιος Βιδάλης αποδίδει την υλοποίηση και επίτευξη στόχων σε ένα ολόκληρο επιτελείο στελεχών κι όχι στη δική του προσωπική προσπάθεια

αδρανών υλικών, των βιοµηχανικών ορυ- γάλων κυρίως, ελληνικών εξορυκτικών επικτών και των µαρµάρων.
χειρήσεων.
Επιχειρώντας ένα απολογισµό της δρα- Το δεύτερο επίτευγµα του ΣΜΕ αφορά
στηριότητας του ΣΜΕ κατά την περίοδο την σε βάθος δουλειά που γίνεται για θέτων εφτά ετών που ο
µατα του κλάδου, ώστε
Ευθ. Βιδάλης συµµετέµε εµπεριστατωµένες απόΩς πρόεδρος του ΣΜΕ, ψεις και προτάσεις να
χει και δραστηριοποιείται σε αυτόν καταλή- ο Ευθ. Βιδάλης προωθεί αποτελεί τον πλέον αξιόγουµε σε τρία πολύ σηπιστο συνοµιλητή της δηδράσεις για
µαντικά σηµεία, στα
µόσιας διοίκησης, γεγοτη βελτίωση
οποία, αναφερόµενος ο
νός που αναγνωρίζεται
των
πολύπλοκων
ίδιος, χρησιµοποιεί πάνσήµερα από τις υπηρετα πρώτο πληθυντικό,
σίες των αρµόδιων αρχών
και χρονοβόρων
τονίζοντας τη συλλογικαι οργάνων.
διαδικασιών
κότητα των δράσεων και
Το τρίτο και σηµαντικόαδειοδότησης
των αποφάσεων αυτών
τερο επίτευγµα είναι η δέδραστηριοτήτων
και αποδίδοντας µερίδιο
σµευση των εταιρειώνστην επίτευξή τους και
µελών του ΣΜΕ σε έναν
του εξορυκτικού
στην προ 2000 εποχή.
Κώδικα Αρχών Βιώσιµης
κλάδου, καθώς και
Ειδικότερα, αναφέρει
Ανάπτυξης που θεσπίγια την ανάπτυξη
ως πρώτο βασικό σηστηκεπριναπόδύοχρόνια.
προτάσεων για ένα
µείο τη διεύρυνση των
Με γνώµονα ότι οι επιεκπροσωπούµενων κλάχειρήσεις
του εξορυκτιολοκληρωµένο
δων από το ΣΜΕ, ο
κούκλάδουπρέπει ναµποχωροταξικό σχεδιασµό, ρούν να λειτουργούν σε
οποίος είχε ξεκινήσει ως
που θα προβλέπει
µια κλειστή οργάνωση
ένα προβλέψιµο θεσµικό
που αφορούσε κυρίως
και νοµικό πλαίσιο που
µεταξύ άλλων και
την εξόρυξη µετάλλων
προάγει την επιχειρηµαπρόσβαση στους
και σήµερα έχει εξελιχτικότητα, διασφαλίζει την
φυσικούς πόρους
θεί στον εκφραστή µιας
προστασία του περιβάλδιευρυµένης οµάδας, µελοντος και ενισχύει την
658 32

Οικονοµική Επιθεώρηση Αύγουστος 2008

Ο πλούτος του ελληνικού υπεδάφους
Στη διαρκή επικοινωνία που πρέπει να
υπάρχει µεταξύ κρατικών φορέων, τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων, παρατηρείται µεγάλη πρόοδος τα τελευταία
χρόνια, καθώς έχει πλέον αναγνωριστεί η
σηµασία της συγκεκριµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Ο Ευθ. Βιδάλης είναι ένθερµος υποστηρικτής της στρατηγικής που επιβάλλει
σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη διατήρηση των
πηγών προµήθειας της Ευρώπης µε ορυκτά, τα οποία σήµερα προέρχονται από
το ευρωπαϊκό έδαφος σε ποσοστό µόλις
30%.
Προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται συντονισµένες προσπάθειες, στις οποίες παίζει ηγετικό ρόλο τόσο σε επίπεδο Ελλάδας όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. Ακόµη συµµετέχει στις ευρωπαϊκές οργανώσεις Euromines (European Association of Mining
Industries) και ΙΜΑ-Europe (International Mining Association).
O Ευθ. Βιδάλης είναι αρκετά αισιόδοξος
για την πορεία του κλάδου. Πιστεύει ότι
η ζήτηση που υπάρχει είναι πολύ µεγάλη,
µε αποτέλεσµα να µπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες και να γίνουν αξιόλογες επενδύσεις.
Υπάρχει πλούτος στο ελληνικό έδαφος,
πιστεύει, αλλά χρειάζεται και πολιτική βούληση και στρατηγική για τον τρόπο εκµεI
τάλλευσής του.

